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rucreant wij de ruwaard 

“We beginnen weer …” 

RUCREA 

WORKSHOPDAG

HEKSJE ROUTE 

KERN-MET-PIT-PRIJS 

DEMENTIEVRIENDE-

LIJKE WIJK 

MEEDOEN IN DE WIJK 

IETS VOOR JOU ? 

Paaseieren zoeken 



StemWijzer gemeente Oss  

wijkderuwaard.nl 
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Peter Krop 
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misschien iets voor jou!?  

Voel jij je aangesproken als het gaat 

over meedoen in de wijk? 
 

Denk je: Dat zou ik ook wel willen!  

Ik weet alleen niet wat en hoe.  
 

Dan is dit artikeltje voor jou bedoeld.

 

Belangrijk is dat wijkbewoners de dingen doen die ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.  
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Informatieblad voor de inwoners van    wij(k) de Ruwaard wijkderuwaard.nl 

In de komende periode verschijnen er in de 

Rucreant korte stukjes over het werken 

aan de dementievriendelijke wij(k) de  

Ruwaard. Hierin zullen steeds wisselende 

mensen iets vertellen over hun activiteiten 

en ervaringen over dit onderwerp.  

Wandelen  
vanuit Wijkhuis de Haard 

Buurtpreventie 

 dementievriendelijke  

 wij(k) de Ruwaard 
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rucreant  

Heksje Route  
het beste buurtinitiatief van Noord-Brabant 

 
 
 
 
 

 

Kunstgroep  

De nieuwe kunstgroep doet hier een oproep.  

Wie wil een bijdrage leveren? Wie kan kennis 

overdragen? Wie heeft materialen? Overtollige 

inboedels zijn welkom. Wie wil doneren?  

Wie heeft al kunst gemaakt? 

Meld je aan. 
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Informatieblad voor de inwoners van    wij(k) de Ruwaard wijkderuwaard.nl 

Religie en kunst gaan hand in hand om het 

onzegbare en onzichtbare te verbeelden. 
 

          Bosshaltes 2022 een eigentijdse kruisweg



€
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rucreant  

Opgaveformulier 

Workshopdag    zaterdag 26 maart
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 Rucrea workshopdag 
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 zaterdag 26 maart 
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WhatsApp-fraude Hardloopcursussen 
AV Oss ’78 

€
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Informatieavond  

€

Liederentafel 

 

Project 
“Pepernood”  

€

€

€

Buurttafels  
in Wijkhuis de Haard 

€



 
Liefdevol  scheiden 

           5 mei viering 

is weer open 
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13  Gemeentenieuws 

Voor meer informatie over al deze gemeentelijke informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oss: 

digitaalloket@oss.nl                               14 0412 / 0412-629 911 

Vroegsignalering: Hulp bij betalingsachterstand 

 

Een cadeautje voor jonge mantelzorgers 

€

Waterzijdig inregelen 

 

Oss Schakelt Door 
 

Online informatieavond  

hybride warmtepomp 

 

Duurzaam Wonen Spreekuur 

 

Acties energiebesparing
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zondag 20 maart  13.30 tot 16.00 uur 

EHBO voor jong en oud 

Interesse gekregen?

Even puzzelen … 
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SV Ruwaard   heeft en geeft de ruimte aan jong en oud!

rucreant              Vraag & Aanbod 



AGENDA februari/maart 2022 

Vaste activiteiten 

€


